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Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 07.02.2013 

 
Prítomní: 8 
Neprítomní: 5 
 
 Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 
spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta, Ing. 
Ján Rybárik. 
 
Overovatelia: Martin Matejka 
  Mgr. Michal Šupka 
   
 
Zapisovateľka: Alena Uríková 
   
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s jediným bodom programu: 
1. Vytvorenie aktívnej cezhraničnej siete kultúry Rajec - Krnov 
 
Návrh programu mimoriadneho zasadnutia MZ bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Šupka, Mgr. 
Jakubesová, p. Matejka, p. 
Špánik, Mgr. Augustín, Ing. 
Blažeková 

  

 
Schválené uznesenia 
1/2013 – projekt cezhraničná sieť kultúry Rajec - Krnov 
 

1. Vytvorenie aktívnej cezhraničnej siete kultúry Rajec - Krnov 
 Primátor spolu s Bc. Tomčíkovou, ved. odd. výstavby informovali poslancov o tom, že 
mesto Rajec má záujem zapojiť sa v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR 
– ČR na roky 2007 – 2013 do výzvy v oblasti Kultúry na získanie nenávratných finančných 
prostriedkov. V spolupráci s mestom Krnov – českým partnerom  bol vypracovaný projekt 
s názvom: „Vytvorenie aktívnej cezhraničnej siete kultúry Rajec – Krnov“. Cieľom projektu 
v kultúrnej oblasti je búranie rečových bariér detí materských , základných a stredných škôl. 
Pomocou výmenných akcií,   na ktorých budú prezentované  ľudové zvyky a tradície  regiónov, 
prezentácia  slovenského jazyka a českého jazyka divadelnými predstaveniami, čítaním  z kníh, 
prezentácii slovenských a českých autorov , prezentácii vianočných zvykov regiónov.  Akcie sa 
budú konať  v kultúrnom dome v Rajci a v divadla v Krnove. Na záver bude výstava  fotografií 
a spoločná publikácia o Rajci a Krnove. 
V rámci tejto výzvy je možné realizovať aj investičnú akciu – mesto má záujem opraviť 
javiskovú mechaniku, osvetlenie, ozvučenie v kultúrnom dome v Rajci. 
Projekt musí byť financovaný aj zo strany žiadateľa s 5 % účasťou.  
 



2 

 

       Počas rokovania o 16.08 h prišiel Ing. 
       Pekara – počet poslancov 9. 
 
Poslanci nemali žiadne námietky a pripomienky, a tak primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
1. predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR – 
ČR 2007 – 2013 za účelom realizácie projektu „Vytvorenie aktívnej cezhraničnej siete 
kultúry Rajec – Krnov“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Rajec 
a s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec 
 
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
 
3. financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo 
výške 4 300 €. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Šupka, Mgr. 
Jakubesová, p. Matejka, p. 
Špánik, Mgr. Augustín, Ing. 
Blažeková, Ing. Pekara 

  

 

Týmto bodom bol vyčerpaný program mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Primátor poďakoval prítomným poslancom za účasť a rokovanie o 16.15 h ukončil. 

 
 

         Ing. Ján   R y b á r i k  
              primátor mesta 
 
 
 
           Mgr. Peter   H a n u s  
         zástupca primátora mesta 
 
 
 
         Mgr. Jozef   P a u k o 
         prednosta MsÚ Rajec 

Overovatelia:  Martin Matejka 
            Mgr. Michal Šupka 
 
Zapisovateľka: Alena Uríková 


